График на преговорите на експертно ниво между БЛС и НЗОК за изготвяне на
проект на
НРД за медицинските дейности 2023 г.-2025 г.
Срещите по специалности за обсъждане на приложенията за болнична медицинска
помощ (Прил. № 17, №18, №19), ще се проведат в централата на БЛС, гр. София, бул.
„Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 2, стая № 5, по график, както следва:

Дата
19.09.2022 г.
20.09.2022 г.
26.09.2022 г.
27.09.2022 г.
28.09.2022 г.
29.09.2022 г.
30.09.2022 г.
03.10.2022 г.

04.10.2022 г.

05.10.2022 г.
06.10.2022 г.

Срещи за Болнична медицинска помощ - алгоритми на
КП, КПР и АПР с участие на Бордовете по специалности
Нуклеарна медицина

Час

Образна диагностика

13:00

Лицево-челюстна хирургия

10:00

Ушно-носно-гърлени болести

13:00

Гръдна хирургия

10:00

Лъчелечение

13:00

Кардиохирургия и детска кардиохирургия

10:00

Неврохирургия

13:00

Кожни и венерически болести

10:00

Ортопедия и травматология

13:00

Токсикология

10:00

Физикална и рехабилитационна медицина

13:00

Анестезиолигия и интензивно лечение

10:00

Хирургия и Детска хирургия

13:00

Ендокринология и болести на обмяната

10:00

Акушерство и гинекология

13:00

Гастроентерология

10:00

Медицинска онкология

13:00

Обща и клинична патология

15:00

Инфекциозни болести

10:00

Неонатология

13:00

Нефрология

10:00

10:00

Педиатрия (вкл. детска пневмология и фтизиатрия; детска
ендокринология; детска нефрология; детска неврология;
детска кардиология)
07.10.2022 г.
10.10.2022 г.
11.10.2022 г.
12.10.2022 г.

13.10.2022 г.

14.10.2022 г.

13:00

Клинична алергология

10:00

Пневмология и фтизиатрия

13:00

Ревматология

10:00

Нервни болести

13:00

Клинична имунология

10:00

Клинична хематология и Детска онкохематология

13:00

Очни болести

10:00

Пластично–възстановителна и естетична хирургия

13:00

Съдова хирургия

10:00

Ангиология

10:00

Урология

13:00

Кардиология

10:00

Ангиология

10:00

17.10.2022 г.

Допълнителна дата за срещи по специалности

18.10.2022 г.

Допълнителна дата за срещи по специалности

19.10.2022 г.

Допълнителна дата за срещи по специалности

Срещите на експертно ниво по видовете медицински дейности – първична извънболнична
медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП),
включителнно медико-диагностични дейности (МДД) и болнична медицинска помощ
(БМП), ще се проведат в централата на НЗОК по график, както следва:

24.10.2022 г.

ПИМП

11:00

25.10.2022 г.

ПИМП

11:00

СИМП

11:00

МДД

14:00

СИМП

11:00

МДД

14:00

Допълнителна дата СИМП и МДД

11:00

26.10.2022 г.
27.10.2022 г.
28.10.2022 г.

31.10.2022 г.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели за домашно лечение на
територията на страната, заплащани напълно или
частично от НЗОК

11:00

01.11.2022 г.

Болнична медицинска помощ -текстова част

11:00

02.11.2022 г.

Болнична медицинска помощ -текстова част

11:00

03.11.2022 г.

Допълнителна дата БМП

11:00

04.11.2022 г.

Допълнителна дата ПИМП

11:00

След 4.11.2022 г., графикът ще бъде продължен по преценка на преговарящите
страни.

